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Prefeitura libera Habite-se para o prédio da Faed

direção Geral da Faed esteve empenhada nos
últimos meses para a finalização dos trâmites
visando a inauguração do prédio novo em 2016.
Em dezembro de 2015 foram definidos junto à empresa
responsável os últimos ajustes dos projetos arquitetônico,
hidro sanitário, de refrigeração de bombeiros. Em 18 de
janeiro todos os projetos foram entregues concluídos e
deram entrada para aprovação junto à Prefeitura de
Florianópolis e Corpo de Bombeiros.
Em 4 de fevereiro, o diretor-geral da Faed, professor
Emerson Campos, e a engenheira Karina Bastos, da
Udesc, participaram de reunião com o Secretário de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano da Florianópolis,
Marcelo Martins da Rosa. No encontro o secretário conferiu
os documentos do processo e confirmou a liberação do
Habite-se para o prédio da Faed.
O prédio da Faed será a segunda edificação do Campus I
com Habite-se. Até então somente o prédio do restaurante
universitário possui a liberação.

“Estas ações são importantes para enfim lançar o edital de
execução para reforma de toda a Faed. A previsão é que
o Habite-se seja exarado em março para em seguida ser
lançado o edital para execução da obra, com conclusão
prevista para o segundo semestre”, ressalta o diretor-geral.

Direção fará drenagem de área alagada

A

direção Geral e a direção de Administração da Faed
darão início na primeira semana de março à retirada
da água acumulada na entrada principal do prédio
do centro, junto ao bambuzal.
Será realizado o bombeamento da água parada no local
para confirmação da existência ou não de uma nascente e
verificação da origem da água.
Após a verificação será providenciado o ajardinamento
adequado do local.

F

Faed forma 81 novos profissionais

oram realizadas em 18 de fevereiro, no teatro Governador Pedro Ivo, as cerimônias de
outorga de grau de 81 formandos e formandas da Faed. Na primeira solenidade, realizada
às 16h, colaram grau 37 concluintes do curso de História. Na segunda cerimônia, às 19h,
receberam a outorga de grau 17 estudantes de Biblioteconomia, 20 de Geografia e 7 do curso
de Pedagogia.

A

Faed tem nova diretora de
Ensino de Graduação

Faed adere a mobilização
em defesa do PIBID

partir de 1º de março de
2016 a direção de Ensino
de Graduação da Faed
será exercida pela professora
Geovana Mendonça Lunardi
Mendes.

A professora Márcia Silveira
Kroeff permaneceu na função
durante o mês de fevereiro
para transição da pasta e até
o encerramento do mandato
da professora Geovana na coordenação do Programa de
Pós-Graduação em Educação (PPGE).
O diretor-geral da Faed, professor Emerson César de
Campos, agradeceu a professora Márcia Kroeff pelos
dois anos de trabalho frente à pasta do Ensino e desejou
sucesso à professora Geovana Lunardi na nova função.

Faed realiza Semana de
Formação Docente

P

rofessores e bolsistas do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) aderiram em
24 de fevereiro à mobilização nacional em defesa
do programa. Participaram integrantes dos PIBIDs das
áreas de Artes Visuais, Música, Teatro, Geografia, História,
Pedagogia, Educação Física e Interdisciplinar, além de
diretores e estudantes de escolas da Educação Básica de
Florianópolis contempladas pelo programa.
O grupo marcou posição contra os cortes nas bolsas e
destacou a importância do programa que conta com 182
bolsistas na Udesc e atende cerca de 3 mil estudantes da
Educação Básica.

Reunião conjunta debateu estágios
do curso de Pedagogia

D

e 15 a 19 de fevereiro foi realizada a Semana de
Formação Docente da Faed. O evento iniciou com
uma recepção da direção-geral e demais direções
aos professores e professoras do centro, seguida de um
coquetel de boas-vindas.
Um dos destaques foi o painel “Currículo Integrado:
alternativas possíveis na graduação”, que teve como
debatedoras as professoras Gladys Mary Ghizoni Teive,
Cristiani Bereta da Silva, Elisa Delfini Corrêa e Rosa Militz
Martins, da Faed, com a participação da professora
Márcia Refina Selpa Heinzle, da Universidade Regional de
Blumenau (FURB). A programação teve ainda reuniões e
dinâmicas organizadas pelos departamentos.

Professor da Faed participa de
conferência das Nações Unidas

O

professor Mario
Jorge
Cardoso
Coelho
Freitas,
do
Programa
de
Pós-Graduação
em
Planejamento Territorial
e Desenvolvimento Socioambiental (PPGPlan)
e pesquisador do Laboratório de Estudos de Riscos e
Desastres (LabRed) da Faed participou da Conferência
das Nações Unidas sobre Ciência e Tecnologia para a
Redução do Risco de Desastres, realizada em Genebra,
na Suíça, entre 27 e 29 de janeiro.
O evento reuniu comunidades científicas e tecnológicas,
agentes políticos, profissionais e investigadores de todas as
regiões geográficas, em níveis locais, nacionais, regionais e
internacionais, e definiu as ações a serem realizadas pela
comunidade acadêmica e científica nos próximos quinze
anos (2015-2030).
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Coordenação de Estágio do Curso de Pedagogia
promoveu em 16 de fevereiro, na Semana de
Formação Docente, uma reunião conjunta dos
professores e professoras da Educação Infantil e dos
Anos Iniciais, de várias disciplinas, para discussão e revisão
de conteúdos e dinâmicas de operacionalização do
planejamento de cada disciplina, em articulação com as
práticas de estágio.
Os docentes dos estágios avaliaram e discutiram as ações
desenvolvidas no ano anterior e definiram os conteúdos e
as dinâmicas do Plano de Estágio das disciplinas, prevendo
propostas e encaminhamentos para o planejamento das
atividades do primeiro semestre de 2016.

PPGE recebe professores da Espanha

O

Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGE) e o Observatório de Práticas Escolares (OPE)
promoveu em 4 de fevereiro um encontro intitulado
“Conversas entre grupos de pesquisa: investigações do
Grupo Esbrina/Universitat de Barcelona”.
A atividade foi realizada no auditório da Esag e contou
com a participação da professora Juana Maria Sancho
e do professor Fernando Hernandez, da Universidade de
Barcelona, na Espanha.

Faed recepciona calouros e calouras

A

s direções da Faed e as chefias departamentais
participaram em 29 de fevereiro da recepção
institucional aos calouros e calouras do centro.
Pela manhã estudantes da primeira fase do curso de
Biblioteconomia receberam as boas-vindas, e à noite no
auditório Tito Sena foram recepcionados os calouros e
calouras dos cursos de Geografia, História e Pedagogia.

Os ingressantes foram apresentados à equipe diretiva que
repassou orientações sobre o funcionamento da Faed e
da universidade, tipos de bolsas e auxílios disponíveis, e
editais de interesse dos acadêmicos. Na oportunidade
foram distribuídas as agendas da Udesc. O Núcleo de
Estudos Afro-brasileiros (Neab) participou da recepção e
apresentou as atividades desenvolvidas aos ingressantes.

Faed tem novo doutorado em
Planejamento Territorial

Cinedebate exibiu o filme
A Garota Dinamarquesa na Faed

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) aprovou, em
dezembro de 2015, o curso de
doutorado do Programa de PósGraduação em Planejamento
Territorial e Desenvolvimento
Socioambiental (PPGPlan), da Faed.
A publicação do edital para seleção da primeira turma
está prevista para o início de março e as aulas iniciam em
agosto. Serão abertas oito vagas para doutorado e 20
vagas para o mestrado profissional.
Os cursos têm como área de concentração Planejamento
Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, e contam
com duas linhas de pesquisa: “Análise e Gestão
Ambiental”, e “Planejamento Territorial e Desenvolvimento
Social, Econômico e Espacial”.

Mestrado em Gestão de Unidades de
Informação recebe inscrições
O
Programa
de
PósGraduação em Gestão
da Informação (PPGInfo)
está com inscrições abertas
até 14 de março para a
seleção de alunos para o curso de mestrado profissional
em Gestão de Unidades de Informação.
São oferecidas até 15 vagas nas duas linhas de pesquisa
do programa: “Gestão de Unidades de Informação” e
“Informação, Memória e Sociedade”.

Inscrições abertas para mestrado e
doutorado em História

O Programa de Pós-graduação
em História (PPGH), da Faed,
está com inscrições abertas até
18 de março para a seleção
de alunos regulares para os
cursos de mestrado e doutorado em História.
O programa tem como área de concentração a História do
Tempo Presente e estrutura-se em duas linhas de pesquisa:
“Culturas Políticas e Sociabilidades” e “Linguagens e
Identificações”.
Para o curso de mestrado são oferecidas até 20 vagas e
para o doutorado poderão ser preenchidas até 15 vagas.

A

A Faed sediou em 25 de fevereiro o Cinedebate
Aurora, que promoveu a exibição gratuita do filme
“A Garota Dinamarquesa”, de Tom Hooper, no
auditório da Faed.
Após a sessão houve debate com Lirous K’yo Fonseca
Ávila, da Associação em Defesa dos Direitos Humanos
com Enfoque na Sexualidade (ADEH). O cinedebate foi
organizado Coletivo Aurora, grupo de lésbicas, gays,
bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros (LGBT+) da
Udesc, com apoio do Laboratório de Relações de Gênero
e Família (LabGef) e do Grupa Coletivo Feminista da
Udesc.

Faed divulga revista sobre a formação
do professor alfabetizador

E

m fevereiro o Grupo de Estudos Prolinguagem, da
Faed, em parceria com o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização e Ensino da Língua Portuguesa (Nepalp), da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), publicou o volume 33 da Revista Perspectiva da
UFSC, intitulado “Dossiê Professor alfabetizador: formação,
ensino e aprendizagem”.
A professora Jilvania Bazzo, da Faed,
que integra o Prolinguagem, foi organizadora da edição juntamente com
a professora Lilane Chagas, da UFSC.
O conjunto de textos apresentados
trata sobre as atuais concepções implicadas às dimensões da alfabetização como um ato social, bem como
intervenções políticas e reflexões filosóficas e pedagógicas.
A revista pode ser acessada em:
www.periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/index
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Mural do RH
Curso de Inglês para Servidores
Terá início em 01/03/2016 o Curso de Inglês
para Servidores da Faed, ministrado pelo
técnico universitário Fernando Coelho, uma
iniciativa conjunta entre Direção Geral, Direção
de Pesquisa e Recursos Humanos que visa à
capacitação frente ao crescente processo de
internacionalização pelo qual a Udesc vem
passando. As aulas acontecerão todas as terças
e quintas-feiras, das 15h30 às 16h30 na sala 203.

Contribuição Sindical
No mês de março será descontada a
importância correspondente à remuneração,
excluídas as verbas indenizatórias, de um dia
de trabalho de cada servidor, ou em meses
posteriores para novos servidores ingressantes.
Este desconto corresponde à contribuição
sindical que é um tributo federal nos termos da
Constituição Federal (art. 8º, IV) e da CLT (art.
578) recolhida de todos os servidores públicos
civis em atividade vinculados à Administração
Direta ou Indireta do Estado de Santa Catarina.

Progressão Funcional
A partir da homologação do estágio probatório
(após 3 anos da data da posse), os servidores
têm direito a requerer bienalmente a progressão
funcional (alteração de nível). O processo
é instruído de acordo com a categoria
ocupada (técnicos ou professores), haja vista
a especificidade dos documentos exigidos.
Mais informações no site do RH da Faed.

Informes da Direção
de Administração
A direção de Administração da Faed participou
das reuniões dos cinco departamentos do centro
em fevereiro. O objetivo foi falar da situação
financeira da Udesc em 2016 e também sobre
o planejamento administrativo para o ano, a fim
de otimizar as seguintes ações:
Criação de um calendário de eventos
da Faed, visando o planejamento para aquisição
dos materiais e reserva do espaço físico;
Elaboração de um calendário de saídas
de campo (viagens de estudo) com o objetivo de
utilizar os veículos oficias e otimizar os recursos do
centro.
A direção de Administração instalará um mural,
próximo à sala 302, onde será exposto um resumo
do calendário de licitações, o calendário de
eventos da Faed e as atas vigentes que são os
contratos de serviços, compra de equipamentos
e materiais disponíveis.
A Faed, por meio do setor de Patrimônio, doou
em 2015 cerca de 40 itens de informática (CPUs e
monitores) para a escola de ensino básico Hilda
Teodoro Vieira, em Florianópolis.

Curta e acompanhe as atividades
da Faed nas redes sociais !
Udesc Faed

Udesc_faed

Faed tem novos ramais
e números de salas
Começou a funcionar em 2016 na
Udesc o sistema de telefonia VOIP.
Com a atualização da tecnologia
para chamadas telefônicas, além
de integrar a Udesc à rede do Governo do Estado de Santa Catarina,
será possível reduzir os custos da
universidade com telefonia em até
60%. A mudança exigiu a alteração
de todos os ramais.
Confira os novos ramais em:
www.faed.udesc.br/ramais
Com a perspectiva de inauguração do prédio novo da
Faed no segundo semestre de 2016, a coordenação de
Serviços Gerais e a Assessoria de Comunicação da Faed
providenciaram a renumeração dos números das salas e
setores do centro. A nova numeração será definitiva e já
leva em consideração as salas do prédio novo e segue
uma sequência que inicia com o número do andar, facilitando a localização.
A nova numeração de salas e setores está publicada em:
www.faed.udesc.br/salas
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Expediente
Direção Geral
Professor Emerson César de Campos
Direção de Administração
Técnico Universitário Danilo Ledra
Direção de Ensino de Graduação
Professora Márcia Silveira Kroeff
Direção de Pesquisa e Pós-Graduação
Professora Silvia Maria Favéro Arend
Direção de Extensão, Cultura e Comunidade
Professor Fábio Napoleão
Jornalista Responsável
Carolina Hommerding
Projeto Gráfico
Márcia Becker
André Luiz Werlich Cardoso
Produção
Assessoria de Comunicação FAED/UDESC
comunicacao.faed@udesc.br
(48) 3664-8512

www.faed.udesc.br

